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عودة للجدول

هذه رسالة شخصية وجهها الرسول بولس إلي صديقه فليمون من أجل عبده الهارب أنسيمس الذي التقي بالرسول

في روما وآمن علي يده وتاب واعتمد  .وبعد فترة أعاده الرسول ومعه هذه الرسالة .وهي رسالة مملوءة حباً
وحملت تطبيقا عمليا للمبادئ المسيحية .نري فيها الرسول في انشغاله بالخدمة وبمشكلة العبد أنسيمس مع سيده

فليمون ينسى أالمه هو الشخصية وأنه مسجون ،لكن يفيض من حبه لكل من فليمون وأنسيمس.

كان يكفي أن يكتب الرسالة دون أن يرسل العبد ،لكنه أراد أن يهب فليمون فرصة التسامح االختياري فيكون

إكليله أعظم ،ونري محبة بولس التي تتضح في أنه ال يأمر بسلطان بل في إنسحاق ،وقبل أن يطلب حقه تجاه
فليمون يفيض عليه بالحب ،ويترك له القرار.

هنا نري الرسول بولس يهدم مبدأ العبودية ويصير العبد أخاً ،العبد نظير الحر ،فلقد إشتري المسيح كالهما بدمه
وحرر كالهما ،وصا ار كالهما إبنان هلل على قدم المساواة ،لكن بولس لم يهدم مبدأ العبودية خالل ثورة علي

القوانين القائمة بل خالل المحبة المسيحية ،فليمون سامح أنسيمس وأعطاه الحرية.

هنا نري بولس يستفيد من طاقات كل من حوله ،فلقد صار فليمون أسقفاً علي كولوسى ،وأنسيمس اسقفاً علي

بوريا بمكدونية.

فليمون ولد بكولوسى ونشأ فيها وآمن علي يد بولس الرسول.

كتب الرسول هذه الرسالة في سجنه األول في روما سنة  26أو سنة  26وهو يذكر أنه أسير (آيات ،11 ،1

 )66ويتحدث عن رجائه في الخروج طالباً من فليمون أن يعد له مسكناً (آية .)66

أنسيموس نفسه هو الذي أرسل الرسالة إلى كولوسي .واألشخاص الذين ذكر سالمهم في هذه الرسالة هم

المذكورين في الرسالة إلى كولوسي.
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عودة للجدول

1
وب وا ْلع ِ
ِ ِِ
ِ
ع ا ْلم ِس ِ ِ
ام ِل َم َع َناَ 2 ،وِالَى
يم َ
ون ا ْل َم ْح ُب ِ َ َ
يموثَ ُاو ُ
اآليات (ُ " -:)3-1بولُ ُ
س ،أَس ُ
س األَ ُخ ،إلَى فل ُ
يحَ ،وت ُ
ير َي ُسو َ َ
أَب ِف َّي َة ا ْلم ْحبوب ِة ،وأَر ِخبُّس ا ْلمتَج ِن ِد مع َنا ،وِالَى ا ْل َك ِنيس ِة الَِّتي ِفي بي ِت َك ِ 3نعم ٌة لَ ُكم وسالَم ِم َن ِ
هللا أَِبي َنا َو َّ
الر ِب َي ُسوعَ
َْ
ْ
َ
َ ُ َ َ ْ َ ُ َ ََ َ
َْ
ْ ََ ٌ
يح" .
ا ْل َم ِس ِ
ِ
ع:
ير َي ُسو َ
ُبولُ ُ
س ،أَس ُ
أنه يفتخر بآآلمه التي قبلها ألجل المسيح .وبقوله أسير يثير حنو قلب فليمون تجاه بولس ليكون لكلماته قوة ويسامح

أنسيمس ،وأيضا فهو أسير ويعلن بهذا مشاركته للعبد فيما يستحقه من أسر  ،ولم يذكر أنه رسول فهو يستخدم

أسلوب الحب ال السلطان .وان كان بولس قد خسر حريته ألجل المسيح أال يخسر فليمون شيئاً ألجل المسيح ويسامح

عبده
ِ
س  :كأنه يشرك معه تيموثاوس في طلبه العفو عن أنسيمس
يموثَ ُاو ُ
َوت ُ
ا ْلع ِ
ام ِل َم َع َنا  :شريك في العمل إذاً هو ملتزم بأن يسلك بروح رسولية كخادم ناضج ،ويبحث عن خالص كل نفس.
َ
وبالتالي يهتم بنفس أنسيمس.
ِ
ِ
س  :يقول ذهبي الفم أن أبفية هى زوجة فليمون وأن أرخبس هو إبنه .والحظ كلمات المحبة والتشجيع.
أ َْبف َّي َة َوأ َْرخ ُّب َ
ِ
يس ِة الَِّتي ِفي َب ْي ِت َك  :لقد جعل فليمون بيته كنيسة يجتمع فيها المؤمنين.
ا ْل َكن َ
ِن ْع َم ٌة َو َسالَ ٌم  :يذكره بالنعمة الغافرة التي للمسيح ليغفر هو أيضا ألنسيمس فيمتلئ سالماً.

4
اك ِفي صلَو ِاتي5 ،س ِ
ين َذ ِ
ام ًعا ِب َم َحبَّ ِت َكَ ،و ِ
يم ِ
َش ُك ُر ِإل ِهي ُك َّل ِح ٍ
الر ِب
ان الَِّذي لَ َك َن ْح َو َّ
اآليات ( " -:)6-4أ ْ
اك ًار ِإ َّي َ
َ
َ َ
اإل َ
6
يع ا ْل ِق ِد ِ
ِ
ع" .
َج ِل ا ْل َم ِس ِ
عَ ،ولِ َج ِم ِ
يم ِان َك فَ َّعالَ ًة ِفي َم ْع ِرفَ ِة ُك ِل َّ
الصالَ ِح الَِّذي ِف ُ
يح َي ُسو َ
َي ُسو َ
ين ،لِ َك ْي تَ ُك َ
يس َ
يك ْم أل ْ
ون َش ِرَك ُة إ َ
قبل أن يطلب منه شيئاً يفيض عليه من محبته ،هو يعطيه قبل أن يأخذ منه ،يهبه عطفاً أعظم قبل أن يطلب عطاءاً

أقل ،يفعل هذا حتي ال يرفض طلبه في العفو عن أ نسيمس ،فهو ال ينساه في وسط سالسله بل يصلي ألجله ،ويتتبع

أخباره ،ومعجب بإيمانه ويشكر هللا على تقدمه

َش ُك ُر ِإل ِهي  :هو يشعر بعالقة خاصة تربطه باهلل.
أْ
سِ
ام ًعا ِب َم َح َّب ِت َكَ ،و ِ
يم ِ
ان الَِّذي لَ َك  :هذا اإليمان هو سبب المحبة لجميع القديسين.
َ
اإل َ
ِ
ِ
يمان َك  :هو يصلي ليكون إيمانه نشيطاً ،تنتقل فعاليته ،ربما بالمثل أو بالحث إلي اآلخرين ،الذين
لِ َك ْي تَ ُك َ
ون َش ِرَك ُة إ َ
يشاهدون تقواه ويقرون بمحبته فيتمثلوا به.

الصالَ ِح  :هذه مقدمة من بولس لفليمون حتي يظهر الصالح الذي فيه فيعفو عن أنسيمس
ُك ِل َّ
يس ِ
ِ
اح ْت ِب َك أ َُّي َها األَ ُخ" .
ير َوتَ ْع ِزَي ًة ِب َس َب ِب َم َحبَّ ِت َك ،أل َّ
َن لَ َنا فَ َر ًحا َك ِث ًا
آية (7" -:)7أل َّ
اء ا ْل ِقد ِ َ
َن أ ْ
استََر َ
ين قَد ْ
َح َش َ
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يا لعذوبة حب الكنيسة ووحدتها ،فإنها تفرح كثي اًر وتتعزي بمحبة رعاتها ورعيتها ونموهم الروحي.
ذلك ،وِا ْن َكان لِي ِبا ْلم ِس ِ ِ ِ
ِ ِ8
يق".
يرةٌ أ ْ
آم َر َك ِب َما َيلِ ُ
َ
آية ( " -:)8ل َ َ
يح ثقَ ٌة َكث َ
َن ُ
َ
إنه بالمسيح ال يطلب فقط بل يأمر .أن هذه تفهم أنه بالسلطان الذي لي من المسيح آمرك بكذا .ولكن بمقارنة آيات

 9 ،8 ،7ومن روح الرسالة نفهم أن المعني هو من أجل المسيح ومن أجل محبتك التى هي ظاهرة (آية  )7ومن
أجل أن هذا هو ما يليق ومن أجل المحبة (آية  )9آمر .إذاً هو أمر في المحبة أو بالمحبة ،محبة المسيح.

9
الشي ِخ ،و َ ِ
ان َ ِ
ِ
يح
ع ا ْل َم ِس ِ
ير َي ُسو َ
ب ِبا ْل َح ِرِي ِإ ْذ أََنا ِإ ْن َس ٌ
آية (ِ " -:)9م ْن أ ْ
َج ِل ا ْل َم َح َّبة ،أَ ْطلُ ُ
س َّ ْ َ
ير ُبولُ َ
اآلن أَس ُ
هك َذا َنظ ُ
ضا" .
أ َْي ً

س َّ
الش ْي ِخ  :هنا كلمة شيخ تعني السلطان الكهنوتي األبوي ،هي محبة أبوية من بولس إلبنه فليمون ،ويريد من
ُبولُ َ
إبنه أن ال يضيع فرصة نظير هذه ليعمل خي اًر ويعفو ويغفر لمن قد صار أخيه في المسيح.

11
َج ِل ْاب ِني أ ُِن ِسيمس ،الَِّذي ولَ ْدتُ ُه ِفي قُ ُي ِ
ودي" .
ب ِإلَ ْي َك أل ْ
آية ( " -:)11أَ ْطلُ ُ
َ
َُ
ما يبهج قلب فليمون أن أنسيمس صار مسيحيا واعتمد ،فصار إبناً لبولس كما أن فليمون إبن لبولس من قبل ،وما

يعطي كرامة ألنسيمس أن بولس ولده وهو في السجن ،في معركة قاسية أثناء محاكمته ألجل الرب.

ِ 11
اآلن َن ِ
اف ٍع لَ َك ،و ِ
ان قَبالً َغير َن ِ
افعٌ لَ َك َولِي" .
لك َّن ُه َ
آية ( " -:)11الَّذي َك َ ْ
َ
َْ
اآلن َن ِ
افعٌ لَ َك َولِي :لقد تغيرت صفاته ،لكن هناك مقابلة طريفة فأنسيمس تعني نافع ،وبولس يريد أن يقول أنه اصبح
َ
إسما علي مسمى وقد صار مستحقا للمديح فعال.

ِ
ِ 12
َح َش ِائي" .
آية ( " -:)12الَّذي َرَد ْدتُ ُه .فَاق َْب ْل ُه ،الَّذي ُه َو أ ْ
ِ
َح َش ِائي الَِّذي َرَد ْدتُ ُه :لقد شعر أنسيمس أنه أخطأ في حق فليمون ،وطلب إليه بولس أن يعود ليصالح
الَّذي ُه َو أ ْ
سيده .وكلمة أحشائى تشير أننى أحبه من داخلي ،لقد صار شخصاً جديداً.

ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ 13
يل 14 ،و ِ
ضا َع ْن َك ِفي قُ ُي ِ
اإل ْن ِج ِ
ود ِ
لك ْن
ت أَ
اء أ ْ
اآليات ( " -:)14-13الَّذي ُك ْن ُ
َن أ ُْم ِس َك ُه ع ْندي لِ َك ْي َي ْخد َمني ع َو ً
َ
َش ُ
يل ْ ِ
ِ
ار َبل َعلَى َس ِب ِ
ون َخ ْير َك َكأ ََّن ُه َعلَى َس ِب ِ
االخ ِت َي ِ
ِب ُد ِ
ار" .
يل ْ
ون َأْرِي َك لَ ْم أ ُِرْد أ ْ
االضط َر ِ ْ
َن أَف َْع َل َش ْي ًئا ،ل َك ْي الَ َي ُك َ ُ
أنه كراع صالح ال يفوت الفرصة علي فليمون أن يعفو عن أنسيموس بإرادته واختياره ،هللا ال ًي ِلزم أحداً بصنع الخير
بل يعطي للكل حرية اإلرادة ،وهكذا عمل بولس مع فليمون .وهللا يعطى مع حرية اإلرادة إمكانية اإلرادة الصالحة
والعمل الصالح ،هو بنعمته يسندنا ويعيننا ،يبدأ معنا الطريق ويسير معنا ويكمله دون أن يقهرنا علي ذلك قه اًر.
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15
ون لَ َك
َج ِل ه َذا افْتََر َ
اع ٍة ،لِ َك ْي َي ُك َ
اآليات ( " -:)16-15أل ََّن ُه ُربَّ َما أل ْ
ق َع ْن َك ِإلَى َس َ
الر ِب
وباَ ،والَ ِسيَّ َما ِإلَ َّي ،فَ َك ْم ِبا ْل َح ِرِي ِإلَ ْي َك ِفي ا ْل َج َس ِد َو َّ
ْض َل ِم ْن َع ْب ٍد :أ ً
َب ْع ُدَ ،ب ْل أَف َ
َخا َم ْح ُب ً

ِإلَى األ ََب ِد16 ،الَ َك َع ْب ٍد ِفي َما
ِ
يعا" .
َجم ً

حقا كل األمور تعمل معاً للخير ،فهروب أنسيمس قاده لإليمان ،وصار أخاً لفليمون .ولكن الهروب نفسه ليس عمل

صالح لكن هللا قادر أن يخرج من اآلكل أكل .وبهذا إرتبط أنسيمس مع فليمون ال في عالقات زمنية بل في أخوة
مملوءة حباً فيصير لفليمون إلي األبد ال تفرقه عنه أحداث أو حتي الموت .والحظ كلمات بولس الرسول المملوءة

حكمة لكي يخفف من حدة الموقف علي فليمون يقول له ربما ولكي يراعي مشاعر أنسيموس ال يقول هرب بل يقول
إفترق عنك.

17
يكا ،فَاق َْب ْل ُه َن ِظ ِ
يري" .
ت تَ ْح ِس ُب ِني َش ِر ً
آية ( " -:)17فَِإ ْن ُك ْن َ
َن ِظ ِ
يري :أنني أحبه كنفسى ،فإذا قبلته كأنك قبلتني.
18
اح ِس ْب ذلِ َك َعلَ َّي" .
آية ( " -:)18ثُ َّم ِإ ْن َك َ
ان قَ ْد ظَلَ َم َك ِب َش ْي ٍء ،أ َْو لَ َك َعلَ ْي ِه َد ْي ٌن ،فَ ْ
نحن شركاء ،لذلك ما عليه أنا أوفيه حتي في فترة ما قبل إيمانه.
19
ِ
ِ
ضا" .
س َكتَ ْب ُ
ول لَ َك ِإ َّن َك َم ْد ُي ٌ
ون لِي ِب َن ْف ِس َك أ َْي ً
آية ( " -:)19أََنا ُبولُ َ
ت ِب َيدي :أََنا أُوفيَ .حتَّى الَ أَقُ ُ
أنا قد عرفتك طريق الحياة ،فأنت مديون لي بنفسك.
21
الر ِب" .
َح َش ِائي ِفي َّ
آية (َ " -:)21ن َع ْم أ َُّي َها األَ ُخ ،لِ َي ُك ْن لِي فَ َر ٌح ِب َك ِفي َّ
الر ِب .أ َِر ْح أ ْ
سيفرح بفليمون إذ يري ثمار محبته في عفوه عن عبده انسيمس.

آية (ِ21" -:)21إ ْذ أََنا و ِاثق ِبِإطَ ِ
ِ
ول" .
اعت َكَ ،كتَ ْب ُ
َ ٌ
ت ِإلَ ْي َكَ ،عالِ ًما أ ََّن َك تَ ْف َع ُل أ َْي ً
َ
ضا أَ ْكثََر م َّما أَقُ ُ
وهكذا كانت المسيحية تعمل ال بثورات دموية لتحرير العبيد بل بخميرة الحب واإلخاء في المسيح.
ِ
ِ
آية (22" -:)22ومع ه َذا ،أ ِ
ب لَ ُك ْم.
صلَ َو ِات ُك ْم َسأ َ
َعد ْد لِي أ َْي ً
ْ
َََ
ُوه ُ
ضا َم ْن ِزالً ،ألَني أ َْر ُجو أ ََّنني ِب َ
ب لَ ُك ْم ،ويطلب إعداد منزل له حين يخرج ،وكأنه ال ينتظر ردًا
كان الرسول يتوقع اإلفراج عنه وترد إليه حريته = أ َ
ُوه ُ

في أمر أنسيمس إذ يثق في طاعة فليمون ومحبته.

24
ِ 23
ِ
اس،
ور َم ِعي ِفي ا ْل َم ِس ِ
يح َي ُسو َ
يم ُ
سَ ،وأ َِر ْستَْر ُخ ُ
عَ ،و َم ْرقُ ُ
اس ا ْل َمأ ُ
اآليات (ُ " -:)24-23ي َسل ُم َعلَ ْي َك أ ََب ْف َر ُ
ْس ُ
سَ ،ود َ
ولُوقَا ا ْلع ِ
ون َم ِعي" .
املُ َ
َ
َ
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يقدم له سالم الخدام العاملين معه ،ولعله في ذكرهم إستشفاع بهم في أمر أنسيموس .كما يحمل وحدة الكنيسة

الجامعة ومحبة الخدام لبعضهم البعض.
ور َم ِعي  :غالباً يقصد في المسيح يسوع ،أو ربما قبِل أبفراس من محبته في بولس الرسول أن يسجن
اس ا ْل َمأ ُ
أ ََب ْف َر ُ
ْس ُ
معه.
ِ
اس  :الذي ترك بولس في أسره الثاني 6تي.11 : 4
يم ُ
د َ
ِ 25
وح ُكمِ .
ِ
ين" .
ع ا ْل َم ِس ِ
آية ( " -:)25ن ْع َم ُة َرِب َنا َي ُسو َ
آم َ
يح َم َع ُر ْ
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